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Σελ.1 

                 

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΡΩΓΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Πρέπει να αξιοποιήσετε κατάλληλα το χρονικό διάστημα των εορτών. 

Το συγκεκριμένο έντυπο θα σας βοηθήσει να επαναλάβετε την ύλη σε 
όλα τα μαθήματα. Στο διάστημα των εορτών είναι βέβαιο ότι θα 
ξεκουραστείτε. Ωστόσο, μην κλείσετε τα βιβλία. Όσοι από εσάς έχετε 
"κενά", πρέπει τώρα να τα καλύψετε. Καλή ξεκούραση λοιπόν, αλλά και 
καλό διάβασμα. 
 
Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσετε στην 
περίοδο των εορτών στα μαθήματά σας. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύσσωμο το Φροντιστήριο 

NEA ΣΥΜΒΟΛΗ σας εύχεται 
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Σελ.2 

 
 

ΑΛΓΕΒΡΑ  

 
 
ΘΕΩΡΙΑ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
Κεφ2.1  
Πρέπει να γνωρίζετε τις ιδιότητες των πράξεων . Επίσης 
πρέπει να γνωρίζετε τις ιδιότητες των δυνάμεων και όλες τις αξιοσημείωτες  
ταυτότητες- παραγοντοποίηση  
 
κεφ2.2  
Πρέπει να γνωρίζετε τις Ιδιότητες ανισοτήτων. 
 
Κεφ2.3 
Ιδιότητες απολύτων και τις αποδείξεις των ιδιοτήτων  
Έννοια της απόστασης δύο πραγματικών αριθμών. 
 
Κεφ2.4 
Ιδιότητες ριζών και τις αποδείξεις των ιδιοτήτων 
 
 
Προτεινόμενες ασκήσεις από το βιβλίο  
κεφ2.1 σελ.52 ασκήσεις 1,4,6,7 και σελ.53 ασκήσεις 3,4 
κεφ2.2 σελ.59 ασκήσεις 2,3 σελ.60 ασκήσεις 4,6 και 3,4 από Β΄ ομάδα 
κεφ2.3 σελ.66 ασκήσεις 2,3 και σελ. 67 ασκήσεις 4,5,7 
κεφ2.4 σελ.74 ασκήσεις 2,3,5,6,7,8,9 και σελ. 75 ασκήσεις 10,11 και 1,2,3 
από Β΄ ομάδα 
 

 

 

Επίσης θα δοθούν  επιπλέον ασκήσεις για την περίοδο των εορτών 

στην τάξη. 

 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ  ΟΜΩΣ… ΚΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 😊 
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Σελ.3 

 

 

A Σωστό ή Λάθος: 

1. 2x x  για κάθε πραγματικό αριθμό x  

2. Αν x y    , τότε x y   

3. x 1 0   για κάθε πραγματικό αριθμό x  

4. Αν 2 2    , τότε     

5.       

6. Αν 0   , τότε 0   ή 0   

7. Αν    , τότε   
 

8. Αν    , τότε   
 

9. Αν 0     , τότε 0   και 0   

10. 
α

0 α β 0
β
     

11. Αν 1




 τότε     

12. Αν 1




 τότε     

13. Αν α β  και γ δ  τότε α γ β δ    

B. Ασκήσεις: 

1. α)Να αποδείξετε ότι 

3 3

3

1 1

23 3

3 3

   
       
    

  
 

β) Να υπολογίσετε την τιμή τις παράστασης 

3 3

2

1 1
2013 2013

3 3

2013( 3 2013 1)

   
     

   

 
 

2. Να αποδείξετε ότι 2 2 2 22( ) ( ) 2 (3 )          

3. Αν x 2  και y 3 , να βρεθούν μεταξύ ποιων αριθμών  παίρνουν 

τιμές οι παραστάσεις  

A 3x 2y 5    

 
2 2B x y 

 
4. Αν   α β γ 0 , να απλοποιήσετε την παράσταση 

            Α 2β α 3β γ 4 α γ 3 α β γ β 2 7β 2γ  

5. Να βρείτε τις τιμές του x  όταν  

α) x 3 ,  β) 5x 6 11  , γ) 2 2x 1 3    δ)
 
2x 4 0 

   

6. Να βρείτε την τιμή της παράστασης 
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Σελ.4 


      

 

0,5 0,5 α β
A π 2 π 1 3 5

α β
 

7. Να τραπούν οι παρακάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες χωρίς ριζικά 

στους παρανομαστές. 

α) 

15

5   β) 
3

49

7   γ) 

10

7 2

  

8.  Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 3 335 3 4 5 3     

9. Να λύσετε την εξίσωση:  

2 2 2 2x 2x 1 y 4y 4 y 2xy x 0        
 

. 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
 
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΑΣ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΕΔΩ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ. 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ. ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,  Δ.ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ,  Β. ΣΤΡΑΒΟΥΔΑΚΗΣ,  Ε. ΜΩΡΟΥ
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Σελ.5 

 

ΦΥΣΙΚΗ 2021 
 

 

1. 

 
  

 

2. 
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Σελ.6 

3. 

 
 

 
4. 

 
 

 
 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ 
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Σελ.7 

 

ΧΗΜΕΙΑ 
 
 

 
Να γίνουν επανάληψη τα παρακάτω : 
 Δομικά σωματίδια της ύλης – δομή ατόμου – ατομικός αριθμός – Μαζικός 

αριθμός 
 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα –Περιεκτικότητες διαλυμάτων – 

Διαλυτότητα 
 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων  
 Περιοδικός Πίνακας 
 Χημικοί δεσμοί (ιοντικός και ομοιοπολικός) 
 Αριθμός οξείδωσης και ονοματολογία 
 
Να λυθούν οι ασκήσεις: 
1. Σε 250 g νερού διαλύουμε 50 g ζάχαρης . Ποια είναι η %w/w 

περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει ; 
2. Σε 480 g νερού διαλύουμε 60 g ουσίας Α και προκύπτει διάλυμα όγκου 

500 mL. Να υπολογίσετε :      
      α) την %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος      
      β) την %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος . 
3. Σε 400 g υδατικού διαλύματος NaCl 20 % w/w προσθέτουμε 150 g νερό , 

οπότε προκύπτει διάλυμα Δ όγκου 500 mL . Να υπολογίσετε την %w/v 
περιεκτικότητα του τελικού διαλύματος . 

4. Αναμιγνύουμε υδατικό διάλυμα HCl 20%w/w (Δ1) με υδατικό διάλυμα HCl 
(Δ2) με αναλογία μαζών 1:2 αντίστοιχα .Αν το διάλυμα που προκύπτει έχει 
περιεκτικότητα 10% w/w να υπολογίσετε την %w/w περιεκτικότητα του 
διαλύματος Δ2 . 

5. Σε 300 g νερού διαλύουμε 100 g ζάχαρης , οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 . 
Σε 180 g νερού διαλύουμε 20 g ζάχαρης , οπότε προκύπτει διάλυμα Δ2 . 

       α) Ποιο διάλυμα είναι πυκνότερο, το Δ1 ή το Δ2;     
       β) Να υπολογίσετε την %w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που 
           προκύπτει με ανάμιξη των Δ1 και Δ2 . 
 
 
6. Για τα άτομα Α και Β υπάρχουν τα εξής δεδομένα :     

i) Έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων στο πυρήνα  
ii) Το άθροισμα των ατομικών αριθμών τους είναι 23  
iii) Το άθροισμα των μαζικών τους αριθμών είναι 47 και η 

διαφορά τους είναι 1.                  
         Να υπολογίσετε :       
        α) την σύσταση των ατόμων των στοιχείων Α και Β   
        β) την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους και να τα συγκρίνετε ως 
προς την ατομική τους ακτίνα.  
 
7. Να υπολογιστεί ο ατομικός αριθμός και να γραφεί η ηλεκτρονιακή δομή για 

τα παρακάτω στοιχεία :         
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Σελ.8 

α) Σ1 : ανήκει στη δεύτερη περίοδο και στην 15 η ομάδα                                                               
β) Σ2 :ανήκει στην τρίτη περίοδο και στην 17 η ομάδα                                                              
γ) Σ3 : ανήκει στην τέταρτη περίοδο και στην 2 η ομάδα . 
 

8. Να γράψετε τους ηλεκτρονιακούς χημικούς τύπους των παρακάτω 
ενώσεων : α) CaCl2  β) Να2S  γ) CHCl3  δ) ΝΗ3 . Να ονομάσετε τις 

ενώσεις (α) και (β). Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί : Ca
20

, Cl
17

, Na
11

, S
16

 

, H
1

 , C
6

 , N
7

 .  

 
 
9. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα και να ονομάσετε τις ενώσεις 

που προκύπτουν : 

 
 
10. Τα στοιχεία Α, Β και Γ έχουν ατομικούς αριθμούς x, x+1, x+2 αντίστοιχα. 

Αν το Β ανήκει στα ευγενή αέρια, τι είδους δεσμό σχηματίζουν: 
i) Το Α με το Γ 
ii) Το Α με το Β 

      Ποιοι οι χημικοί τύποι των ενώσεων που προκύπτουν; 
 
 
11. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του χλωρίου (Cl) στο υπερχλωρικό 

ανιόν  (ClO4
-
), του άνθρακα (C) στο ανθρακικό οξύ (H2CO3), και του 

ψευδαργύρου (Zn) στο υδρίδιο του ψευδαργύρου (ZnH2).  
 

12. Τα ιόντα Χ
2+

 και Ψ
3-

 έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων με το ευγενές αέριο Ar 
(αργό) που έχει ατομικό αριθμό ίσο με 18. Να γραφεί η ηλεκτρονιακή 
απεικόνιση των αντίστοιχων ουδέτερων στοιχείων των ιόντων, να βρεθεί η 
θέση τους στον Περιοδικό Πίνακα και να τοποθετηθούν τα τρία στοιχεία 
κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα. Τι δεσμός σχηματίζεται μεταξύ των Χ και 
Ψ; Να δείξετε αναλυτικά το σχηματισμό δεσμού και να σχολιάσετε τι 
εκφράζει ο χημικός τύπος της ένωσης που προκύπτει. Αφού 
συμβουλευθείτε τον Περιοδικό Πίνακα ώστε να ταυτοποιήσετε τα 
παραπάνω στοιχεία, να ονομάσετε την ένωση που έχετε γράψει 
παραπάνω.  

 
  
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ,  Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

 Cl─ S2─ OH─ NO3
─ SO4

2─ PO4
3─ 

Na+       

Ca2+       

Al3+       

NH4
+       

H+       
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Σελ.9 

                          
 

                           ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2021 
 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ «ΙΣΤΟΡΙΑΙ»  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70-76  

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 

Σύντομης ανάπτυξης  
1. Ποιοι ήταν οι στόχοι της αποστολής Κερκυραϊκής πρεσβείας στην Αθήνα; 

Πώς ερμηνεύετε την αντίδραση της Αθήνας; (κεφ. 71-72)  
2. «ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους... ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην» (κεφ. 

71) Ποια αντίφαση υποβόσκει στις παραπάνω ενέργειες των ολιγαρχικών 
Κερκυραίων; Μπορείτε να σκεφτείτε πώς δικαιολογείται η αντίφαση αυτή;  
3. Ποιοι παράγοντες εξασφάλισαν τη νίκη των δημοκρατικών, σύμφωνα με 
όσα διαβάζουμε στο κεφ. 74 και με βάση όσα μπορούμε να υποθέσουμε;  
  

Παράλληλο Κείμενο  
4. «οἱ δὲ τοὺς ἐχθρούς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς» (κεφ. 75): Ποια σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί η ενέργεια αυτή των δημοκρατικών; Να συγκρίνετε την τακτική 
τους με αυτήν του τυράννου της Σάμου Πολυκράτη που παρατίθεται στο 
παρακάτω κείμενο:  
  
Ηροδότου Ιστορία 3,44:   

Ο δε Πολυκράτης έστειλε κρυφά από τους Σαμίους απεσταλμένο στον 
Καμβύση, το γιο του Κύρου, που συνάθροιζε στρατό κατά της Αιγύπτου, και τον 
παρακάλεσε να στείλει και σ’ αυτόν στη Σάμο να ζητήσει στρατό. Και ο Καμβύσης, 
αφού άκουσε την πρόταση αυτή, έστειλε με προθυμία στη Σάμο απεσταλμένους για να 
παρακαλέσουν τον Πολυκράτη να στείλει ναυτικό για να τον ακολουθήσει στην 
εκστρατεία κατά της Αιγύπτου. Εκείνος τότε (δηλ. ο Πολυκράτης) διάλεξε από τους 
πολίτες εκείνους που ήταν πλέον ύποπτοι να επαναστατήσουν και τους έστειλε με 
σαράντα τριήρεις, με την παράκληση προς τον Καμβύση να μη τους στείλει πλέον 
πίσω προς αυτόν.  

  

Δημιουργική γραφή  
Στο προοίμιο των Ιστοριών του ο Θουκυδίδης καταγράφει τον στόχο 

της συγγραφής του. Θέλησε να κληροδοτήσει στην ανθρωπότητα ένα «κτήμα 
ες αεί» (παντοτινό απόκτημα), ώστε να μπορούν οι μελλοντικές γενιές, 
μελετώντας τα γεγονότα που καταγράφει, να αποτρέψουν παρόμοιες 
οδυνηρές πολεμικές συγκρούσεις.   

Να γράψετε ένα κείμενο 200 περίπου λέξεων, στο οποίο –με 
συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο του Θουκυδίδη- θα σχολιάσετε τη 
διαχρονικότητα του έργου του. Λάβετε υπόψη σας τη συμπεριφορά πολλών 
κρατών που σήμερα θεωρούνται ηγέτιδες δυνάμεις του πλανήτη απέναντι σε 
μικρότερα ή λιγότερο ισχυρά κράτη, σε σύγκριση με τη στάση της Αθήνας και 
της Σπάρτης απέναντι στην Κέρκυρα.  
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Σελ.10 

ΜΕΡΟΣ Β: ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
Όλες οι λεξιλογικές ασκήσεις προέρχονται από το Κεφάλαιο 74.  
 
 

1. διαλείπω, ξυνεπιλαμβάνομαι, ἐμπίπρημι, κατακαίομαι, ἐπίφορος:  

Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά 
τους.  
 

2. φυτικός, ανατρεπτικός, αλλοτρίωση, ακίνδυνος, λαθραίος: Να συνδέσετε τις 
παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με 
τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. 
 

3. Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους 
ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της 

αρχαίας ελληνικήςγλώσσας,χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:  

  

Ρηματικοί τύποι  κατάληξη  ομόρριζα  

βάλλουσαι διαφθείρειν παυσάμενοι  
νικᾷ  
ὑπομένουσα  

-μα  
-ά  
-ις  
-τής  
-ή  

  

  
ΜΕΡΟΣ Γ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

  
1. Να κλιθούν στον ενικό και στον πληθυντικό τα παρακάτω ουσιαστικά 

του κειμένου (κεφ. 74-76):  
 

αἵ γυναῖκες, τὰς ξυνοικίας, ἄνδρας, ἱκέται, λιμένα  
 

  
2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους των ρημάτων στους 
χρόνους που ζητούνται, χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο, αριθμό, φωνή και 
έγκλιση:  

  

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΌΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β  

  
φεύγουσιν  
φέρωνται  
λέγοιεν  

ὅρα  
γίγνεται  

  
  

μανθάνεις  

ἔπασχε  
  
-  
-  
-  
  
  

ἐκάμνετε  
  

  
  
  
  
  
  

ᾔσθοντο  
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Σελ.11 

λαμβάνητε  -    
  

  
  
 
 
 
3. Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους ζητούμενους τύπους συνηρημένων 

ρημάτων  
 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΥΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  

ὁρᾷτε        

  δαπανώμεθα      

    ὠφελοίην    

ἀφαιρεῖται        

  φιλῇς      

    νικῷεν    

  
  
 

  

 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΙΘΟΞΟΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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Σελ.12 

ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2021 

 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 1 (μη λογοτεχνικό)  
 

Η διάσταση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα γενιά  
[…] Ανάμεσα στις αλλαγές που παρουσιάζονται στις ανθρώπινες σχέσεις 

στην εποχή μας, μια έντονη μορφή, εντονότερη από κάθε άλλη εποχή, πήρε η 
διάσταση μεταξύ γονιών και παιδιών, μεταξύ ώριμων και νέας γενιάς.   

Η συμπεριφορά των νέων παρουσιάζεται μέσα στα πλαίσια της ηλικίας 
τους «Κανονικά ανώμαλη». Διαβαίνει, δηλαδή, κάπως το κανονικό και 

προχωρεί και πιο πέρα, προς κάτι όχι και ομαλό. Κι αυτό το όχι και ομαλό το 
χαρακτηρίζει η μανία για ανεξαρτησία κι όχι απλώς η φυσιολογική τάση, η 
δικαιολογημένη για την ηλικία, παρά μανία για ανεξαρτησία που εγγίζει πολλές 
φορές και σε αρκετές περιπτώσεις καθαρά τα όρια της αναρχίας. Στη 
συμπεριφορά πολλών νέων κυριαρχεί μια προκλητικότητα πολλές φορές όχι 
μόνον στις συζητήσεις, αλλά και σε κάθε ενέργειά τους, ακόμη μερικές φορές 
και στο ντύσιμο, φαινόμενο που διαβαίνει τα φυσιολογικά όρια της 
συγκινησιακής αναταραχής αυτής της ηλικίας. Ακόμη, σήμερα παρατηρείται, 

πέρα από κάθε (δικαιολογημένο εξαιτίας της ηλικίας) όριο, αδυναμία 
προσαρμογής και ένταξης μέσα στην παραδοσιακή κοινωνική ζωή. Το 
απροσάρμοστο σε μερικές περιπτώσεις φτάνει ως ψυχοπνευματική και ψυχική 
αδυναμία. […]  

Οι συχνές ανταρσίες που παρατηρούμε στους νέους, προδίδουν τη 
διαμάχη που κάνει ο άνθρωπος να αγνοήσει τα όρια της ελευθερίας, 
προδίδουν τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους του 
βιομηχανικού πνεύματος, σε ό, τι αφορά στην 
αλληλοκατανόηση. Μαρτυρούν το πόσο δεν συνεννοούμαστε σήμερα οι 
άνθρωποι, γιατί οι σημασίες των λέξεων και των εννοιών παίρνουν στο νου 
του καθενός διάφορα νοήματα, γίνονται ολοένα και πιο προσωπικές, κλειστές 
που αποκρούουν την επικοινωνία και δημιουργούν το ξεμοναχιασμένο 
άτομο. Έτσι, παρατηρεί κανένας, αυτό που προδίδουν οι ανταρσίες των νέων, 
πως ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ σε καμία άλλη εποχή τόσο «επιθετικός, 
αρπακτικός, μονήρης, ατομικιστής και ταυτόχρονα αγελαίος», κάτι που 
διαπιστώνει το βαθύ χάσμα, το οποίο οφείλεται στην οπισθοδρόμηση της 
ψυχικής καλλιέργειας του σημερινού ανθρώπου.  

Οι ανταρσίες των νέων, οι ανυπακοές στους νόμους, η αυθαδιακή στάση 
των νέων προδίδουν υποτροπή σήμερα σε αρχαϊκές πρωτόγονες μορφές 
συμπεριφοράς. Το θέαμα των αντιθέσεων μεταξύ των γενεών είναι θέμα 
παλιό, αρχαϊκό. […] Σήμερα, όμως, παρατηρούμε μια υποτροπή του κακού. 
Και τίθεται το ερώτημα πώς αφήσαμε να υποτροπιάσει το φαινόμενο αυτό 
στην αρχαϊκή και πρωτόγονη μορφή του μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες 
μας; Η υποτροπή είναι αποτέλεσμα της υποβίβασης, που κάναμε εμείς η 
ώριμη γενιά, του σκοπού της ζωής στην υλική και βιολογική επιβίωση 
εξορίζοντας τις πνευματικές ανθρωπιστικές αξίες από τους στόχους μας.  

Η αυθάδικη και επαναστατική συμπεριφορά των νέων προδίδει πως στις 
κοινωνίες μας σήμερα συναντά κανένας πνευματική και ψυχική ανωριμότητα 
σε πλησμονή, όπως και αστάθεια του χαρακτήρα, έλλειψη συναισθηματικής 
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θέρμης και ανικανότητα για αυτοσυγκράτηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας, 
ομαλών προσωπικών σχέσεων. Κι όπου παρατηρούνται αυτές οι ελλείψεις, 
εκεί παρουσιάζεται έντονα η τάση για σύγκρουση με τους ανθρώπους, τους 
κοινωνικούς κανόνες και τους νόμους. Είναι σωστό, λοιπόν, εκείνο που 

λέχθηκε, πως μια κοινωνία έχει τη νεολαία που της ταιριάζει!  
Ι. Ξηροτύρης  

  
  
ΚΕΙΜΕΝΟ 2 (μη λογοτεχνικό)  
 

Τα ήθη των νέων  
Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσεις. Είναι μάλλον καλοί, επειδή δεν είδαν 

ακόμη πολλά παραδείγματα διεφθαρμένων ανθρώπων. Είναι ευκολόπιστοι, 
επειδή ακόμα δεν τους έχουν εξαπατήσει συχνά. Είναι γεμάτοι ελπίδες κι αυτό 
συμβαίνει, επειδή η φύση τούς έχει προικίσει με κάποιο είδος θέρμης, σαν 
εκείνη που νιώθουν αυτοί που έχουνε πιει πολύ κρασί. Αλλά η ιδιότητά τους 
αυτή οφείλεται και στο ότι δεν έχουν ακόμα δοκιμάσει πολλές αποτυχίες.  

Έχουν ροπή προς την οργή, παραφέρονται εύκολα και ακολουθούν 
εκείνο που αποφάσισαν πάνω στο θυμό τους, χωρίς να μπορούν να 
συγκρατηθούν. Και τούτο, επειδή από εγωισμό δεν δέχονται την περιφρόνηση 
και αγανακτούν, όταν νομίζουν πως αδικούνται. Ζούνε κυρίως με την ελπίδα, 
επειδή η ελπίδα αφορά το μέλλον, ενώ η ανάμνηση το παρελθόν. Και για τους 
νέους το μέλλον είναι μεγάλο, ενώ το παρελθόν μικρό. Αλήθεια, στην αρχή της 
ύπαρξης δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ανάμνηση, ενώ όλες οι ελπίδες 
επιτρέπονται. Και γι’ αυτό το λόγο εύκολα εξαπατώνται, επειδή και εύκολα 
σχηματίζουν ελπίδες. Και επειδή ρέπουν προς την οργή και προς την ελπίδα, 
είναι γενναίοι, επειδή η μια ιδιότητά τους συντελεί στο να μη φοβούνται, ενώ η 
άλλη τους δίνει θάρρος. Αλήθεια, κανένας δε φοβάται όταν είναι θυμωμένος, 
ενώ η ελπίδα της επιτυχίας μάς κάνει θαρραλέους.  

Είναι ντροπαλοί, επειδή ξέρουν μόνο εκείνα που έχουν διδαχθεί 
σύμφωνα με τους νόμους και δεν υποθέτουν πως υπάρχουν κι άλλα 
ευχάριστα πράγματα. Είναι μεγαλόψυχοι, επειδή δεν τους ταπείνωσε ακόμα ο 
αγώνας της ζωής, ούτε δοκίμασαν ανάγκες. Εξάλλου, όποιος πιστεύει πως 
είναι άξιος μεγάλων πραγμάτων είναι και μεγαλόψυχος. Αυτό όμως το 
πιστεύουν όσοι έχουν πολλές ελπίδες.  

Οι νέοι αγαπούν τους φίλους τους και τους συντρόφους τους πιο πολύ, 
παρά όσους βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία και τούτο, επειδή νιώθουν 
μεγάλη ευχαρίστηση να ζουν μαζί με τους άλλους κι ακόμα δεν έχουν αρχίσει 
να σχηματίζουν κρίσεις με βάση το συμφέρον τους για κανένα πράγμα, λοιπόν 
ούτε και για τους φίλους τους. Προτιμούν να κάνουν ό, τι τους φαίνεται ωραίο 
παρά ό, τι τους συμφέρει, επειδή οι πράξεις τους υπαγορεύονται πιο πολύ 
από την καρδιά παρά από τον ψυχρό υπολογισμό, κι ενώ αυτός, λογαριάζει το 
συμφέρον, η αρετή λογαριάζει το ωραίο. Αγαπούν τα γέλια και γι’ αυτό τους 
αρέσουν τα πειράγματα, όπου με ευγένεια στρέφονται κατά των άλλων.  

Πιστεύουν πως ξέρουν τα πάντα κι ανακατεύονται στα πάντα και γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο είναι υπερβολικοί. Αν συμβεί να διαπράξουν κάποιο 
αδίκημα, αυτό οφείλεται στην αυθάδεια και όχι σε κακία. Αισθάνονται εύκολα 
οίκτο, επειδή θεωρούν όλους τους ανθρώπους απλούς και ενάρετους. 
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Αλήθεια, κρίνουν τους άλλους με τη δική τους αθωότητα και γι’ αυτό πιστεύουν 
ότι κάτι που παθαίνει κάποιος άλλος  δεν αξίζει να το πάθει.  

Όλα τα σφάλματά τους προέρχονται από την υπερβολή, επειδή οι νέοι 
δεν τηρούν το λόγο του Χίλωνα (μηδέν άγαν). Αλήθεια, υπερβάλλουν σε όλα. 
Αγαπούν υπερβολικά, μισούν υπερβολικά και το ίδιο συμβαίνει και για όλες τις 
άλλες πράξεις τους.  

Ἀριστοτέλης, Τέχνη Ρητορική, 1389a3-b18  
Η Ρητορική του Αριστοτέλη Μτφρ. Η.Φ. Ηλιού. 1984.. Αθήνα: Κέδρος. –

 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  
  
  
  
  
  
ΚΕΙΜΕΝΟ 3 (λογοτεχνικό) 
  

Εισαγωγικό σημείωμα  
Ο Χαλίλ Γκιμπράν, Kahlil ή Khalil Gibran (1883-1931),  ποιητής, φιλόσοφος 

και καλλιτέχνης καταγόμενος από τον Λίβανο, έγραψε έργα με  θέματα του 
αφορούν την αγάπη, το θάνατο, τον κόσμο και εκφράζουν τις μεταφυσικές 
αναζητήσεις του. Στα έργα του  αναζητά την ορθή εκδήλωση του 
συναισθήματος, της σκέψης και της δράσης στον άνθρωπο, που θα τον 
επιτρέψει να ζήσει ευτυχισμένα, χωρίς να αδικείται και να αδικεί. Τα έργα του 
μεταφράστηκαν σ’ όλο σχεδόν τον κόσμο  και άσκησαν μεγάλη επιρροή. Το πιο 
γνωστό και λαοφιλές από τα έργα του είναι Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ, μια σύνθεση από 

ποιητικές παραβολές με βαθιά ανθρωπιστικό μήνυμα, που εξετάζουν όλες τις 
πλευρές των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Στο έργο αυτό ο 
προφήτης Αλ Μουσταφά, προτού επιβιβαστεί σε ένα πλοίο, το οποίο θα τον 

ταξιδέψει στην πατρίδα του συναντάει στον δρόμο του μια ομάδα ανθρώπων, 
με τους οποίους συζητάει μια πληθώρα θεμάτων γύρω από τη ζωή και την 
ανθρώπινη φύση, συζητήσεις, μέσα στις οποίες φιλοσοφούνται διάφορα 
θεμελιώδη θέματα της ζωής.  
  

Για τα παιδιά  
[…] Kαι μια γυναίκα που κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της είπε,  
Μίλησέ  
μας για τα Παιδιά.  
   
Κι εκείνος είπε:  
Τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας.  
Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της Ζωής για τη ζωή.  
Έρχονται στη ζωή (Δημιουργούνται)  μέσα από εσάς,  
άλλα όχι από σας,  
Και μ’ όλο που βρίσκονται μαζί σας, δεν ανήκουν σε σας.  
Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας,  
όχι όμως και τις ιδέες σας,  
Γιατί αυτά έχουν τις δικές τους ιδέες.  
Μπορείτε να δίνετε μια στέγη στο σώμα τους, όχι όμως και στην ψυχή 
τους,  
Γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του  
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αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε,   
ούτε στα όνειρά σας.  
Μπορείτε να προσπαθήσετε να τους μοιάσετε, αλλά μη γυρεύετε να 
κάνετε αυτά να σας μοιάσουν.  
Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει προς τα πίσω  
και δε σταματά στο χθες.  
Εσείς είστε τα τόξα απ’ όπου τα παιδιά σας   
σα ζωντανά βέλη θα τιναχτούν μπροστά.  
Ο τοξότης βλέπει το σημάδι πάνω στο μονοπάτι του άπειρου και σας 
λυγίζει με τη δύναμή του, ώστε τα βέλη του να τιναχτούν  
γοργά και μακριά.  
Το λύγισμά σας στο χέρι του τοξότη ας είναι για σας χαρά.  

Γιατί όπως αυτός αγαπά τα βέλη που πετούν, έτσι αγαπά και τα τόξα 
που είναι σταθερά.  
  

Χαλίλ Γκιμπράν, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  

  
ΘΕΜΑΤΑ  

 
ΘΕΜΑ Α: Να παραθέσετε επιγραμματικά, σε μια παράγραφο 60-

80 λέξεων, τα χαρακτηριστικά που αποδίδει στους νέους ο Αριστοτέλης 
στο Κείμενο 2.   

  
 

ΘΕΜΑ Β1  

Να συνδυάσετε τις διατυπώσεις της ΣΤΗΛΗΣ Α με αυτές της ΣΤΗΛΗΣ Β, 
ώστε να ολοκληρωθεί το νόημα κάθε αιτιολογημένης κρίσης ορθά, σύμφωνα με 
όσα διαβάσατε στο Κείμενο 1 (ένα στοιχείο της ΣΤΗΛΗΣ Β περισσεύει):  
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 
1. Η συμπεριφορά των νέων 

χαρακτηρίζεται μη ομαλή… 

2. Οι νέοι κάνουν «ανταρσίες»… 

3. Το χάσμα γενεών επιδεινώνεται 

στη σημερινή εποχή… 

4. Οι νέοι επαναστατούν… 

 

α. …επειδή οι ενήλικες παραγκωνίζουν τα 

πνευματικά αγαθά για την εξασφάλιση των υλικών. 
β. …καθώς οι αντιθέσεις μεταξύ νέων και ενηλίκων 

είναι ένα φαινόμενο που συναντάται σε κάθε εποχή. 
γ. …εξαιτίας της ψυχικής και συναισθηματικής 

ανεπάρκειας που συναντάται στις σύγχρονες 
κοινωνίες. 
δ. …καθώς η μανία για ανεξαρτησία ξεπερνά τα 
θεμιτά, λόγω ηλικίας, όρια. 
ε. …λόγω της αδυναμίας συνεννόησης των 
σημερινών ανθρώπων. 
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ΘΕΜΑ Β2 Στο κείμενο 2 χρησιμοποιείται εκτενώς η μέθοδος της αιτιολόγησης. 
Να δώσετε δύο σχετικά παραδείγματα και να εξηγήσετε ποιον σκοπό 
εξυπηρετεί η χρήση της.  
 
ΘΕΜΑ Β3. α. Να σημειώσετε ποια νοηματική σχέση δηλώνουν οι ακόλουθες 
συνδετικές-διαρθρωτικές λέξεις του Κειμένου 1: δηλαδή, ακόμη, έτσι, όμως, 
λοιπόν.  
 
 
ΘΕΜΑ Β3. β. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του Κειμένου 1 

με νοηματικά ισοδύναμες, ώστε να μην αλλάζει το νόημα των προτάσεων:  
 …το χαρακτηρίζει η μανία για ανεξαρτησία  
 …προδίδουν τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στους ανθρώπους 

του βιομηχανικού πνεύματος  
 Μαρτυρούν το πόσο δεν συνεννοούμαστε σήμερα οι άνθρωποι…  
 …στις κοινωνίες μας σήμερα συναντά κανένας πνευματική και ψυχική 

ανωριμότητα σε πλησμονή  
 

  
ΘΕΜΑ Γ (Κείμενο 3)  

Να καταγράψετε την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση και συμπεριφορά των 
γονέων προς τα παιδιά που προκύπτει από τα νοήματα του ποιήματος, 
αξιοποιώντας κειμενικούς δείκτες του (αφηγηματικές τεχνικές, εκφραστικές 
επιλογές, σχήματα λόγου…). Στην απάντησή σας, να παραθέσετε και δικές 
σας σκέψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να σας 
συμπεριφέρονται οι ενήλικες. (100-200 λέξεις).  

 

  
ΘΕΜΑ Δ (Παραγωγή λόγου)  
Πλαίσιο: ομιλία σε εκδήλωση του σχολείου  
Πομπός: μαθητής-τρια Λυκείου  
Αποδέκτες: συμμαθητές, γονείς και καθηγητές  
Θέμα: Να καταγράψετε τις αγωνίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

σημερινοί νέοι όσον αφορά στο μέλλον τους, καθώς και τα εφόδια που 
χρειάζονται ώστε να τα ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
Έκταση: 300-350 λέξεις  

  
 

 

  

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ 


	ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2021

